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Week 2 – Ik wens… 

Het is een mooie traditie om een nieuw jaar te beginnen met goede wensen. Ook al is het maar een ooit 

bedachte, menselijke afspraak om nu een nieuw jaar te laten beginnen. En ook al vinden veel mensen dat het 

nieuwe jaar op een ánder moment begint. Maar dat doet niets af aan de traditie: het is een goede aanleiding om 

elkaar al het goede toe te wensen: gezondheid, geluk, met al je dierbaren om je heen! 

 

Elke religie kent visioenen van een betere wereld. Ze schetsen een beeld van hoe het zou kunnen zijn, als 

iedereen zou leven zoals het bedoeld is. Dat is dan leven met oog voor de wereld om je heen. Niet vanuit 

eigenbelang, maar dienstbaar aan je omgeving. Het is een soort wensdroom, maar wel een die binnen 

handbereik ligt. Als je goed kijkt, dan zie je het al om je heen gebeuren: overal maken mensen die wensdromen 

waar, geïnspireerd door soms eeuwenoude visioenen. 

 

In de Bijbel 12+ rubriek: Salomo wenst geen rijkdom als cadeau van God, maar wijsheid om een goede koning 

te kunnen zijn. Elia probeert Elisa te troosten met een laatste wens, voordat ze elkaar los moeten laten. 

Nehemia ziet er zo somber uit dat de koning vraagt wat hij wenst. Ester durft haar wens niet uit te spreken, er 

staat zo veel op het spel! Uit wat Eli aan Hanna toewenst, blijkt hoe goed hij haar begrijpt. 

       
  AGENDA    

 

 

DI 10-jan  

19.30  info avond tto (CLC) en pre-havo (CMC) 

  

WO 11-jan  

CH3c en CTV3a excursie Amsterdam  

 

DO 12-jan  

CA3a, CA3b excursie Amsterdam 

08.25-12.00 early learners  

Rekentoets  

Mediatheek gesloten i.v.m. rekentoets 

 

VR 13-jan  

inleveren concept profielwerkstuk 

H5i hbo-traject 

 

Internationalisering 

15-21 jan Engeland  

16-22 jan Viterbo Italie P.O.C.K.E.T  

 

 
 

 

 

 MEDEDELINGEN  

 

 

 

Ondersteuningslessen tijdens de kerstvakantie 

Tijdens de kerstvakantie konden leerlingen uit Havo 5, tegen een geringe vergoeding, ondersteuningslessen 

volgen in de vakken Wiskunde (A en B), economie en M&O. 

45 leerlingen hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en kwamen op vrijdag 6 januari onder winterse 

omstandigheden naar school om zich een hele ochtend en/of middag verder te bekwamen in een of twee van 

de aangeboden vakken.  Van te voren hebben de leerlingen hun hulpvragen kunnen indienen, zodat de 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.rtlnieuws.nl/sites/default/files/styles/topstory_large/public/content/images/2016/12/07/Schaatsen2.jpg?itok%3D6TFx_tkF&imgrefurl=http://www.rtlnieuws.nl/weekend-magazine/2016/weekend-magazine-editie-49-2016&docid=R-raVkzRF7PH3M&tbnid=3U5rgcPmUq4mhM:&vet=1&w=694&h=395&bih=721&biw=1536&ved=0ahUKEwiS8sqQ3bfRAhUFMFAKHfs_D_cQMwhqKEUwRQ&iact=c&ictx=1


 

 

docenten zich gericht konden voorbereiden. 

Afhankelijk van welke hiaten er bij de verschillende leerlingen waren, sloot de behandelde stof bij de ene 

leerling wat beter aan dan bij de andere.  Maar over het algemeen vonden de leerlingen de lessen erg nuttig en 

de ‘opoffering van een vakantiedag’ waard.  

 

De school heeft het voornemen om tijdens de periode naar het examen toe, meer van deze 

ondersteuningslessen aan te bieden. Overigens kunnen leerlingen natuurlijk ook altijd gebruik maken van het 

wekelijkse begeleidingsuur op donderdagmiddag of zich inschrijven voor verschillende vormen van begeleiding 

door Lyceo, zie hiervoor www.lyceo.nl.  

Lyceo verzorgt, specifiek voor leerlingen van het Comenius College, huiswerkbegeleiding, huiswerkklas en/of 

bijles.  De contactpersoon van Lyceo voor het Comenius College is Iris de Koning. Bij haar kunt u via 

iris.dekoning@lyceo.nl meer informatie aanvragen. 

 

Schaatsen klas 1 en klas 2 

Volgende week is het weer zover: de eerste en tweede klassen gaan schaatsen. De eerste klassen vertrekken 

op donderdag 19 januari richting de ijsbaan. Ze hebben tot 11.00 uur les volgens het rooster. Daarna gaan ze 

op de fiets naar de ijsbaan. Het vierde, vijfde en zesde uur vervallen dus voor deze klassen. 

Klas 2 gaat op vrijdag 20 januari naar de ijsbaan. Deze klassen hebben tot en met 13.15 les volgens het 

rooster. Daarna gaan ze op de fiets naar de ijsbaan. De lessen tijdens het zesde, zevende en achtste uur 

vervallen dus voor deze klassen. 

 

IBC-nieuws 

Tijdens de kerstactiviteit voorafgaand aan de kerstviering in de kerk stonden er ouderwetse spelletjes op het 

programma van H4i. Welk spel was favoriet? Monopoly! 

                                        
Aanstaande donderdag gaat H4i beginnen aan de bedrijfsstage. De komende drie donderdagen zullen zij aan 

de slag gaan bij een bedrijf van hun keuze om te ontdekken wat er allemaal bij het ondernemerschap komt 

kijken. 

De IBC-leerlingen uit havo 5 gaan vrijdag voor de derde keer een dag naar Hogeschool Inholland voor hun 

hbo-traject. Tijdens de tweede bijeenkomst hebben onze leerlingen masterclasses gevolgd en was er een 

netwerklunch. Groepswerk en een adviesronde door de hbo-docenten staan vrijdag op het programma. 

 

    

  VASTE ZAKEN     

  Ziek melden  

Ziekmeldingen tussen 7.45 en 8.30 uur. 

Voor leerlingen CLC a.u.b. bellen naar 010-4595959. 

Voor leerlingen CMC a.u.b. bellen naar 010-4595970. 

 

Beter melden 

De leerling neemt de eerste dag van terugkeer op school een briefje mee van de ouders waarin de periode 

van afwezigheid gemeld staat. Gelieve het briefje in te leveren bij de conciërge. 

 

Informatie 

www.comenius.nl/Lijstersingel. Inloggen in het ouderportaal. 

 

http://www.comenius.nl/Lijstersingel

